
 

Nieuwsuur in de klas 
Geld verdienen via social 
media 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Mensen die via social media invloed 
uitoefenen op een bepaalde doelgroep zijn 
social influencers. Ze hebben veel volgers en 
zijn daarom interessant voor bedrijven om 
hun producten te promoten.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer/maatschappijwetenschap-
pen: massamedia en commercie, social media 
Economie: commercie, markt, vraag en 
aanbod 
 
Kernbegrippen 
Social media, social influencer, blog 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij het volgende domein 
in het examenprogramma: 
Maatschappijleer: C: Massamedia 
Economie: D: concept Markt 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl is meer 
te vinden over social media en commercie. 
Bijvoorbeeld de aflevering De consument op 
sociale media. 
 
Antwoorden 
1 C 2 Door advertentieruimte op haar site te 
verkopen 3 Hij bemiddelt tussen bedrijven en 
social influencers voor advertentieruimte op 
de sites of kanalen en het aanprijzen van hun 
producten. 4 Door volgers te krijgen op 
Twitter, Facebook en Instagram 5 Artistic 
Moods: Stedelijk museum Amsterdam. 
Beautylab: Rituals, C&A. Toetjes en taarten: 
Albert Heijn. Read a Book: Bol.com. 6 Games, 
gadgets, gezondheid, muziek. 7 Veel volgers 
hebben. Dagelijks nieuwe content plaatsen. 
Altijd content afstemmen op je doelgroep. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Wanneer ben je een social influencer? 
A wanneer je een beautyblog hebt. 
B wanneer je video’s online plaatst over 
producten. 
C wanneer je een blog of vlog hebt met veel 
volgers hebt. 
 
2 Vera Camilla heeft een beautyblog waarop ze 
vertelt over beautyproducten. Op welke manier 
verdient ze hier geld mee? 
 
3 Op welke manier verdient Daan Sip aan de 
social influencers? 
 
Verdiepingsvragen 
4. Op welke manier kun je als social influencer 
je bereik nog groter maken? 
 
 
 

      
 
 
5 Een adverteerder wil met zijn product de 
juiste doelgroep bereiken. Bedenk welke grote, 
bekende bedrijven bij de doelgroep van 
onderstaande sites passen: 
Artistic Moods: Kunstblog 
Beautylab: Beauty en fashionblog 
Toetjes & taarten: foodblog 
Read a Book: boekenblog 
 
6 Bedenk nog minimaal twee andere 
onderwerpen waarover je een succesvolle blog 
kunt maken.  
 
7 Aan welke eisen moet een blogger voldoen om 
social influencer te kunnen zijn? 
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http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-de-mensen-van-noord-korea/#q=noord%20korea
http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-de-mensen-van-noord-korea/#q=noord%20korea
http://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/de-consument-op-sociale-media-wat-vinden-bedrijven-daarvan/#q=social%20media
http://www.schooltv.nl/video/de-consument-op-sociale-media-wat-vinden-bedrijven-daarvan/#q=social%20media
http://www.artisticmoods.com/
http://www.beautylab.nl/
http://www.toetjesentaarten.nl/
http://www.readabook.nl/

